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VIPP = Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional



Innovatie en de inzet van digitale 
toepassingen kunnen de zorg verbeteren. 
Door digitale zorgoplossingen slim in te 
zetten en te bevorderen, kan de schaarse  
tijd van de zorgprofessional optimaal benut 
worden en ontstaat meer regie en betere 
kwaliteit van leven voor patiënten. Dit zowel 
thuis, in de huisartsenpraktijk, in de GGZ,  
in de wijkverpleging, in het ziekenhuis, in het 
verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg.  
De regelingen in deze publicatie geven een 
extra impuls aan digitale zorg, zodat zorg  
van de toekomst zorg van nu wordt.



Versnellingsprogramma 
Informatie-uitwisseling Patiënt  
en Professional (VIPP) InZicht

‘InZicht’ is het versnellingsprogramma 
informatie-uitwisseling tussen professional  
en cliënt, tussen professionals onderling én 
tussen cure en care.
InZicht stimuleert het gebruik van  
standaarden en bevordert het gebruik van 
PGO’s en elektronische verpleegkundige 
overdracht (eOverdracht).



Aanvragers
Zorgaanbieders uit de verpleeghuiszorg, gehandicapten-
zorg of wijkverpleging. Voor de module eOverdracht is een 
samenwerkingsverband met de curatieve sector vereist. 

Uitvoering
ActiZ, VGN, Zorgthuisnl, V&VN, Nictiz en MedMij

Bedrag
90 miljoen

Looptijd
2019 - 2022

Meer informatie
www.dus-i.nl/subsidies/inzicht

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling 
Patiënt en Professional (VIPP) InZicht

http://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht


Versnellingsprogramma 
Informatie-uitwisseling Patiënt en 
Professional (VIPP) Huisartsen: 
OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens 
uit de Eerstelijnszorg in Nederland)

Huisartsen(praktijken) en eerstelijnsorganisaties 
worden ondersteund bij het digitaal beschikbaar 
stellen van medische gegevens aan patiënten. 



Aanvragers
Regionale coalities van huisartsen  
(minimaal 2 huisartsorganisaties)

Uitvoering
InEen, LHV, NHG

Bedrag
75 miljoen

Looptijd
2019 - 2022

Meer informatie
www.open-eerstelijn.nl

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt 
en Professional (VIPP) Huisartsen: OPEN (Ontsluiten 
Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland)

http://www.open-eerstelijn.nl


Versnellingsprogramma 
Informatie-uitwisseling Patiënt  
en Professional (VIPP) GGZ 

VIPP GGZ is een subsidie die gaat over het 
beter inzicht geven aan patiënten over hun 
gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, 
de uitwisseling van gegevens, het vergroten 
van de medicatieveiligheid en het stimuleren 
van e-health. 



Aanvragers
GGZ instellingen

Uitvoering
Nederlandse GGZ

Bedrag
45 miljoen

Looptijd
2018 - 2022

Meer informatie
www.vippggz.nl

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling  
Patiënt en Professional (VIPP) GGZ 

http://www.vippggz.nl


Versnellingsprogramma 
Informatie-uitwisseling  
Patiënt en Professional (VIPP)  
GGZ Vrijgevestigden 

GGZ-vrijgevestigden worden gestimuleerd hun 
dossiers digitaal toegankelijk te maken voor 
patiënten op een gestandaardiseerde wijze.



Aanvragers
Gebruikersstichting vrijgevestigden & zelfstandige ggz

Uitvoering
Gebruikersstichting vrijgevestigden & zelfstandige ggz

Bedrag
5 miljoen

Looptijd
2020 - 2022

Meer informatie
www.vgvipp.nl

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling  
Patiënt en Professional (VIPP) GGZ Vrijgevestigden

http://www.vgvipp.nl


Versnellingsprogramma 
Informatie-uitwisseling Patiënt en 
Professional (VIPP) geboortezorg: 
BabyConnect 

Alle geboortezorgprofessionals in de keten 
worden ondersteund bij het digitaal 
beschikbaar stellen van medische gegevens 
aan zwangeren en het delen van deze gegevens 
tussen de professionals onderling. Dit geldt 
van kinderwens tot 6 weken na de bevalling en 
overdracht naar de jeugdgezondheidszorg.



Aanvragers
Regionale samenwerkingsverbanden met minimaal  
3 verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s) met 
vertegenwoordiging van de hele keten en bij voorkeur 
aansluiting van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

Uitvoering
Stichting CareCodex 

Bedrag
15 miljoen

Looptijd
2019 - 1 juli 2023

Meer informatie
babyconnect.org

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt 
en Professional (VIPP) geboortezorg: BabyConnect

http://babyconnect.org


Versnellingsprogramma 
Informatie-uitwisseling Patiënt  
en Professional MSZ en 
audiologische centra

Dit nieuwe Versnellingsprogramma stimuleert 
de digitale informatie-uitwisseling met de PGO 
van een patiënt en de digitale informatie-
uitwisseling tussen professionals onderling.



Aanvragers
Universitair medische centra, ziekenhuizen, klinische 
revalidatiecentra, dialysecentra, radiotherapeutische 
centra, epilepsiecentra, audiologische centra, zelfstandige 
behandelcentra, centra voor niet klinische revalidatie en 
categorale ziekenhuizen

Uitvoering
NVZ, ZKN en NFU

Bedrag
75 miljoen

Looptijd
2020 - 2023

Meer informatie
www.dus-i.nl/subsidies/vipp-fase-5  
www.vipp-programma.nl

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling  
Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra 

http://www.vipp-programma.nl


Innovatie Impuls 
Gehandicaptenzorg 

Zorgaanbieders gaan aan de slag met de 
implementatie van bestaande zorgtechnologie. 
Met deskundige hulp onderzoeken zij of de 
zorgtechnologie effectief is en of de 
technologie waarde toevoegt voor de cliënt. 
Naast individuele begeleiding staat ook het 
uitwisselen van kennis en ervaring met andere 
zorgaanbieders centraal



Aanvragers
Aanbieders van gehandicaptenzorg

Uitvoering
Vilans, Academy Het Dorp

Bedrag
15,5 miljoen

Looptijd
2019 - 2022

Meer informatie
www.volwaardig-leven.nl/projecten/innovatie-impuls
 

Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg

https://www.volwaardig-leven.nl/projecten/innovatie-impuls


Transformatiegelden uit 
hoofdlijnenakkoord Medisch 
Specialistische Zorg 

In het budgettair kader MSZ zijn extra middelen 
opgenomen (de zogenaamde transformatie-
gelden) waarmee zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders afspraken kunnen maken over 
initiatieven die bijdragen aan de beweging 
richting Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP).



Aanvragers
Partijen in de Medisch Specialistische Zorg

Uitvoering
Zorgverzekeraars

Bedrag
425 miljoen

Looptijd
2019 - 2022

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/06/04/
bestuurlijk-akkoord-medisch-specialistische-zorg-
2019-t-m-2022

Transformatiegelden uit hoofdlijnenakkoord  
Medisch Specialistische Zorg

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/06/04/bestuurlijk-akkoord-medisch-specialistische-zorg-2019-t-m-2022
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/06/04/bestuurlijk-akkoord-medisch-specialistische-zorg-2019-t-m-2022
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/06/04/bestuurlijk-akkoord-medisch-specialistische-zorg-2019-t-m-2022


Subsidieregeling Juiste Zorg 
Op de Juiste Plek (JZOJP) 

JZOJP gaat over zorg voorkomen, verplaatsen en 
vervangen. In de eerste fase van het programma 
lag de focus op bestaande én nieuwe initiatieven 
bekender maken en een impuls geven. Er is 
gestart met drie impulsen: de Start-,  Regio- en 
Uitvoeringsimpuls. En er zijn vouchers uitgegeven 
voor het opstellen van een regiobeeld. 
 
In de tweede fase van het programma ligt de 
focus meer op het verder brengen van bestaande 
initiatieven. Hiervoor komen passende subsidie-
mogelijkheden beschikbaar.



Aanvragers
Regionale samenwerkingsverbanden van o.a. zorg-
aanbieders, financiers, patiëntenvertegenwoordiging

Uitvoering
ZonMw

Bedrag
16,8 miljoen

Looptijd
2019 -2022

Meer informatie
www.zonmw.nl/jzojp

Subsidieregeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)

http://www.zonmw.nl/jzojp


Gebruikersregeling Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving 

De gebruikersregeling is een tijdelijke 
financieringsregeling voor leveranciers van 
een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). 
De regeling maakt het voor iedere Nederlander 
die dat wil mogelijk om kosteloos een PGO te 
kiezen en te gebruiken. 



Aanvragers
PGO leveranciers

Uitvoering
Ministerie van VWS

Bedrag
Onbepaald

Looptijd
Najaar 2019 - 2022

Meer informatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-
gegevens-in-de-zorg/documenten/regelingen/2019/ 
03/12/aanvullende-informatie-gebruikersregeling-
persoonlijke-gezondheidsomgeving

Gebruikersregeling Persoonlijke Gezondheidsomgeving

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-gegevens-in-de-zorg/documenten/regelingen/2019/03/12/aanvullende-informatie-gebruikersregeling-persoonlijke-gezondheidsomgeving
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-gegevens-in-de-zorg/documenten/regelingen/2019/03/12/aanvullende-informatie-gebruikersregeling-persoonlijke-gezondheidsomgeving
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-gegevens-in-de-zorg/documenten/regelingen/2019/03/12/aanvullende-informatie-gebruikersregeling-persoonlijke-gezondheidsomgeving
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-gegevens-in-de-zorg/documenten/regelingen/2019/03/12/aanvullende-informatie-gebruikersregeling-persoonlijke-gezondheidsomgeving


Subsidieregeling 
Veelbelovende Zorg 

Via deze regeling is het mogelijk tijdelijke 
financiering voor behandelingen te krijgen die 
qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, 
maar nog niet uit het basispakket worden 
vergoed, omdat de effectiviteit nog niet 
bewezen is. Partijen kunnen via de regeling 
financiering aanvragen voor zowel de kosten 
voor zorg als de onderzoekskosten. 



Aanvragers
Een bestuurlijk vertegenwoordiger van een zorgaanbieder 
samen met relevante patiëntenvereniging(en) en beroeps-
groep(en) en eventueel eigenaren van de interventie

Uitvoering
Zorginstituut Nederland, ZonMw 

Bedrag
Jaarlijks 69 miljoen 

Looptijd
2019 - 2023

Meer informatie
www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/
werkwijzen-en-procedures/adviseren-over-en-
verduidelijken-van-het-basispakket-aan-zorg/
subsidieregeling-veelbelovende-zorg 

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/adviseren-over-en-verduidelijken-van-het-basispakket-aan-zorg/subsidieregeling-veelbelovende-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/adviseren-over-en-verduidelijken-van-het-basispakket-aan-zorg/subsidieregeling-veelbelovende-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/adviseren-over-en-verduidelijken-van-het-basispakket-aan-zorg/subsidieregeling-veelbelovende-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/adviseren-over-en-verduidelijken-van-het-basispakket-aan-zorg/subsidieregeling-veelbelovende-zorg


Investeringsfondsen Seed capital 
regeling voor e-health startups 

Sinds 2017 zijn middels de Seed capital regeling 
6 e-health investeringsfondsen gestart. Deze 
fondsen investeren voornamelijk in e-health 
technostarters die e-healthtoepassingen  
willen opschalen die zijn gericht op zelfregie, 
zelfzorg of zelfredzaamheid van patiënten en 
ondersteuning van professionals. 



Aanvragers
E-health start ups

Meer informatie
Ondernemers kunnen direct terecht bij onderstaande 
investeringsfondsen: 

www.bluesparrows.nl
www.healthinnovations.nl
https://healthy.capital/
https://hollandcapital.nl/
https://nextgenventures.nl/
https://inzet.investments/

Algemene informatie:
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-
capital/overzicht-seedfondsen-sector/seed-fondsen-
life-sciences-en-health-sector

Investeringsfondsen Seed capital regeling voor  
e-health start ups

http://www.bluesparrows.nl
http://www.healthinnovations.nl
https://healthy.capital/
https://hollandcapital.nl/
https://nextgenventures.nl/
https://inzet.investments/
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/overzicht-seedfondsen-sector/seed-fondsen-life-sciences-en-health-sector
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/overzicht-seedfondsen-sector/seed-fondsen-life-sciences-en-health-sector
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/overzicht-seedfondsen-sector/seed-fondsen-life-sciences-en-health-sector


Implementatie- en 
opschalingscoaching 

Met de regeling Implementatie- en 
opschalings coaching kunnen zorgorganisaties 
en ontwikkelaars van een zorginnovatie  
(in samenwerking met een zorgorganisatie) 
hulp en ondersteuning van een coach aanvragen. 
De coach biedt advisering bij de implementatie 
en/of opschaling die nodig is om een innovatie 
verder te brengen in de zorg.



Aanvragers
Zorgorganisaties (vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz 
of de Jeugdwet), gemeenten of GGD’s en ontwikkelaars 
van een zorginnovatie (in samenwerking met eerder-
genoemde organisaties).

Uitvoering
Zorg voor innoveren (ZonMw)

Bedrag
€ 805.000

Looptijd
Voorjaar 2022

Meer informatie
www.zorgvoorinnoveren.nl/financiele-ondersteuning

Implementatie- en opschalingscoaching

https://www.zorgvoorinnoveren.nl/financiele-ondersteuning


Meer informatie kunt u vinden op:

Wegwijzer bekostiging van e-health: NZa,  
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_655318_22/1/

Ontdek slimme oplossingen in de zorg: Zorg van Nu, 
www.zorgvannu.nl

Kennisbank voor innoveren: Zorg voor Innoveren, 
www.zorgvoorinnoveren.nl

Het slim organiseren van zorg: Juiste Zorg op de Juiste Plek, 
www.juistezorgopdejuisteplek.nl

Subsidies en fiscale regelingen voor onderzoek en ontwikkeling: 
RVO, www.rvo.nl/subsidies-regelingen

Subsidie voor het ontwikkelen van ICT-oplossingen om langer 
zelfstandig thuis te wonen van AAL: www.zonmw.nl/nl/
over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/
programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/

Projecten en onderzoek in innovatie: ZonMw, www.zonmw.nl 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_655318_22/1/
http://www.zorgvannu.nl
http://www.zorgvoorinnoveren.nl
http://www.juistezorgopdejuisteplek.nl
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/
http://www.zonmw.nl
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